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Kjempeglad: Siw Urå vil fortsette med Danseløven Ballettskole, men fra august blir det på samfunnshuset Borgen. Rundt 40 av 55 medlemmer var til stede på utemøtet til
Holmestrand Rotaryklubb i Hagemann. Interne utmerkelser ble gitt til Jon Petter Helgestad, Terje Karlsen, Martin Westby og Timmy Breen Nilsen.

Årets nysgjerrigpris gikk til Siw Urå:

– Jeg fortsetter dansen
I sitt jubileumsår som
leder av Danseløven
Ballettskole, ble Siw
Urå tildelt Holmestrand Rotaryklubb
sin æresbevisning
Årets Æresnysgjerrig.
Pål Nordby

paal@jarlsbergavis.no
93065552

Holmestrand: Rundt 40 var
til stede i Hagemannsparken
tirsdag, da Urå fikk flotte ord,
diplom og et trykk av statuen
som står på byens tusenårssted
på brygga.
– Jeg er kjempeglad for at noe
av det jeg har gjort blir sett og
omtalt som betydningsfullt, sa
en glad og litt rørt 25-års jubilant.

Fantastisk jobb
– Prisen går til en person i nærmiljøet vårt som har utført en
fantastisk flott jobb for kommunen vår, innledet avtroppende Rotarypresident Stig
Kløvstedt.
– Siw Urå er grunnlegger av
Danseløven Ballettskole i Holmestrand, og hun har vært leder av denne i 25 år. Siw er pedagogutdannet med lang formidlingserfaring. Hun har solid
bakgrunn og kunnskap i terapeutisk relasjonsjobbing. Kreativ i det å skape trygghet og rom
for endring i relasjoner. Blant
annet mastergrad i familieterapi og systemisk praksis. En bachelorgrad som pedagog ved

Pris som Henger høyt: Avtroppende president i Holmestrand Rotaryklubb, Stig Kløvstedt, overrekker årets Æresnysgjerrig til gründer
av Danseløven Ballettskole, Siw Urå. – Dette var hemmelig lenge, men veldig hyggelig å få en slik pris, sier hun.Alle foto: Pål Nordby
Den norske balletthøyskole, diplom i klassisk ballet og pantomime. Siw har også en omfattende erfaring som danser, koreograf og skuespiller. Foruten
ledelse av Danseløven Ballettskole i Holmestrand, har Siw
Urå hatt en rekke engasjementer nasjonalt innen dans, koreografi og skuespill. Hun har
gjennom 25 år ledet og undervist et ukjent tusentall av barn
og unge. Du er en meget populær leder, og er høyt verdsatt av

barn, unge og foreldre i Holmestrand, sa han.

Kulturprisen i 2014
Siw Urå fikk Holmestrand kommunes kulturpris i 2014, og etter 25 år, fikk hun altså Årets
æresnysgjerrig 2020.
– Vi takker deg for innsatsen,
og håper du vil fortsette lenge
ennå, i mange mange år framover, avsluttet presidenten, før
han overrakte diplom og et
trykk av kunstneren Asbjørn

Høglund fra Nesodden.
– Jeg vil gjerne takke veldig
for prisen. Det er veldig hyggelig at noen ser det arbeidet man
gjør, takket Siw Urå.
For øvrig så flytter Danseløven fra Nedre Gausen til forsamlingshuset Borgen i august.
– Det er store fine lokaler på
Borgen, så det blir sikkert bra
for oss, sier Urå, som har forstått det slik at eier Odd Hyttedalen har andre planer for lokalene i Nedre Gausen.

Ny leder: Heidi Hammervik
er påtroppende president.

Hyllet Elton John
Elton John ble hyllet av
Holmestrand Brass i
Borgen mandag.
Bjørn Tore Brøske

bjorn.tore@jarlsbergavis.no
95823180

HOLMESTRAND: Brassbandet
hadde opprinnelig planlagt to
forestillinger under tittelen
«Rocket Man» til årets avlyste
kulturfestival.
Som erstatning kunne de
ønske velkommen til instrumental hyllest i Borgen mandag
kveld.

På grunn av smittevernhensyn ble det en intimkonsert der
bare 60 billetter var lagt ut for
salg, men hyllesten til den
eksentriske, visjonære og legendariske låtskriveren Elton
John ble også streamet på Facebook.
På programmet sto klassikere
som «Can you feel the love tonight» fra «Løvenes konge»,
«Candle in the wind», «Blue
Eyes», «Saturday Night's all
right for fighting», «Daniel» og
tittellåta «Rocket Man».

KONSERT: Holmestrand Brass framførte konserten «Rocket Man» i Borgen mandag. 
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